
Instrucţiune către solicitanţii de finanţare 

privind depunerea proiectului tehnic pentru cererile de finanţare acceptate în 
urma evaluării tehnice şi financiare  

 

 

Având în vedere faptul că maturitatea proiectului face obiectul evaluării tehnice şi 
financiare, prezenta instrucţiune are drept scop corelarea informaţiilor prezentate în 
cererea de finanţare cu privire la data estimată a depunerii proiectului tehnic cu data 
reală a depunerii proiectului tehnic. 

În maxim 2 zile lucrătoare de la primirea scrisorii Autorităţii de Management cu privire 
la acceptarea unei cereri de finanţare, Organismul Intermediar notifică solicitantul 
asupra rezultatului evaluării tehnico-financiare şi asupra datei până la care trebuie să 
depună proiectul tehnic în conformitate cu declaraţia făcută de acesta prin cererea de 
finanţare. 

În maxim trei zile lucrătoare de la data notificării Organismului Intermediar, 
solicitantul va transmite o scrisoare în care va menţiona stadiul elaborării proiectului 
tehnic (demararea procedurii de achiziţie, procedură de achiziţie în curs, procedura 
de achiziţie finalizată, proiect tehnic în curs de elaborare) şi data la care proiectul 
tehnic va fi depus la Organismul Intermediar în vederea analizei.  

Organismul Intermediar va corela aceste informaţii cu informaţiile menţionate în 
cererea de finanţare. Dacă solicitantul de finanţare nu poate depune proiectul tehnic 
la data pe care a menţionat-o în cererea de finanţare, dar va depune proiectul tehnic 
în maxim 6 luni de la notificarea Organismului Intermediar, Organismul Intermediar va 
recalcula punctajul evaluării tehnice şi financiare, prin acordarea 1 (unui) punct la 
subcriteriul privind Gradul de pregătire/maturitate a proiectului. Organismul 
Intermediar va transmite toate aceste informaţii (data la care solicitantul de finanţare 
estimase depunerea proiectului tehnic în cererea de finanţare, data la care 
solicitantul a comunicat că va putea depune cererea de finanţare, punctajul tehnic şi 
financiar recalculat) la Autoritatea de Management. 

Dacă punctajul tehnic şi financiar recalculat este mai mare de 3,5, Autoritatea de 
Management va declara cererea de finanţare acceptată pentru următoarea etapă a 
procesului de verificare. În cazul în care punctajul recalculat va fi mai mic de 3,5 
puncte, cererea de finanţare va fi respinsă. 

Solicitantul de finanţare va fi informat cu privire la concluziile recalculării punctajului 
evaluării tehnice şi financiare în funcţie de data depunerii proiectului tehnic, în 
maxim 15 zile lucrătoare de la data la care a comunicat la OI termenul de depunere al 
proiectului tehnic. 

Dacă, în conformitate cu estimarea realizată la nivelul cererii de finanţare, proiectul 
tehnic trebuia eleborat până la data finalizării evaluării tehnice şi financiare şi a 
notificării Organismului Intermediar cu privire la rezultatul evaluării, acesta va fi 
depus de solicitantul de finanţare în maxim 10 zile lucrătoare de la notificarea 
Organismului Intermediar. Dacă solicitantul de finanţare nu a finalizat elaborarea 
proiectului tehnic se aplică prevederile descrise mai sus. 

 


